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INTRODUCERE

În general, culturile de acoperire au efecte pozitive asupra 
structurii și eroziunii solului, reducerii scurgerilor de nutrienți, 
suprimarea buruienilor și alimentarea microbiomului din 
sol. Unele specii utilizate drept culturi de acoperire pot să 
fixeze substanțele nutritive (azotul din leguminoase) sau 
să permită mai mult nutrient (fosforul din hrișcă). Utilizarea  
gunoiului ecologic ajută, de asemenea, la reținerea carbo-
nului. Deoarece culturile acoperite aparțin diferitelor grupuri 
de plante (familii), impactul lor ca promotori sau inhibitori 
pentru bolile transmise de sol și pentru nematode trebuie 
ales în mod specific. Disponibilitatea apei și condițiile cli-
matice sunt, de asemenea, criterii care determină utilizarea 
anumitor plante.

CARE SUNT SCOPURILE?
Esențial în alegerea corectă a culturii de acoperire pentru 
locația specifică este ținta de cultivare pe care doriți să 
o îmbunătățiți prin utilizarea culturii de acoperire. Pentru 
controlul nematodelor și întreruperea ciclurilor de boli, 
conceptul vechi de schimbare (rotativă) a familiilor de 
plante este unul general bun, cum ar fi Brassica și legu-
minoasele utilizate drept culturi de acoperire înainte de 
cereale, iarbă și leguminoase înainte de Brassica și așa 
mai departe. Soiurile speciale pot ajuta la intensificarea 
acestui efect.
Pentru producția suplimentară de biomasă privind 
îmbunătățirea fertilității solului, creșterea conținutului de 
materie organică a solului și pentru cultivarea în zone mai 
puțin favorabile, combinarea soiurilor oferă o mai bună 
securitate pentru buna utilizare a culturilor de acoperire și 
pentru obținerea de mai multă biomasă.

COMBINAREA SOIURILOR
Conceptul unei culturi de acoperire multiutilitare (CAM) 
descrie foarte bine diferitele beneficii posibile ale unei 
culturi de acoperire (Justes & Richard, 2017). O de a obține 

cele mai benefice efecte ale unei CAM este utilizarea 
amestecurilor de plante. O combinație interesantă pare 
să fie cea de soiuri crucifere cu leguminoase (Couëdel 
et al., 2019). Acest lucru ar combina efectul suprimant 
al bolii cruciferelor cu funcția nutritivă a leguminoaselor. 
Cu toate acestea, astfel de amestecuri sunt relativ noi, 
fiind nevoie de mai multe cunoștințe prin studii de teren 
cu privire la toate posibilele avantajele și dezavantaje. 
De exemplu, majoritatea speciilor de leguminoase sunt 
plante gazdă de Pratylenchus spp. Astfel, trebuie văzut 
cât de mult acest lucru poate fi contrabalansat de speciile 
crucifere din amestec.

Un grup bine studiat de amestecuri de soiuri sunt cele 
de legume cu iarbă (Imagine 1). Astfel de amestecuri 
au ca rezultat o excelentă distribuție a rădăcinilor în sol 
(Imagine 2). Mai mult, combinațiile cu o proporție de 
40-60% leguminoase pot crește stabilitatea azotului prin 
leguminoase în comparație cu eșantioanele de legume 
pure (Nyfeler et al. 2011). Un alt avantaj al amestecurilor 
de leguminoase cu iarbă este faptul că pot fi utilizate  
și pentru pășunat, ceea ce le face atractive pentru  
regiunile cu sisteme agricole mixte, cum ar fi culturile 
de câmp și produsele lactate. Mai ales în anii cu condiții 
meteorologice extreme, astfel de pajiști „de rezervă” au 
o valoare ridicată.

Imagine 1: Combinația iarbț-
leguminoase poate fi folositț ți 
pentru pțțune

Imagine 2: Colonizarea rțdțcinii 
în sol sub forma unei combinații 
de leguminoase cu iarbț.

UNOIUL ECOLOGIC & CULTURILE DE 
ACOPERIRE: AVANTAJE & DEZAVANTAJE
Această fișă conține informații complementare pentru videoclipul Best4Soil

despre Gunoiul ecologic & culturile de acoperire: Avantaje & dezavantaje.

https://best4soil.eu/videos/10/ro
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Efectuarea amestecurilor la fermă este complicată, 
proporția semințelor nu reflectă proporția plantelor 
odată ce cultura este complet dezvoltată. Mărimea 
semințelor diferitelor specii utilizate pentru un amestec 
nu trebuie să varieze prea mult, altfel adâncimea de 
însămânțare nu va fi adaptată la toate speciile amestecului. 
Pentru locurile în care nu sunt disponibile amestecuri 
comerciale, cele în curs de dezvoltare ar putea fi sub-
iectul unei comunități de practică, adică a unui grup 
de persoane care împărtășesc cunoștințe pe un anumit 
subiect. Realizarea unei astfel de comunități de practică 
este susținută de rețeaua Best4Soil prin organizarea unui 
atelier care tratează subiectul în cauză. 

Dacă sunteți interesat, contactați Best4Soil (formularul 
de contact este disponibil pe www.best4soil.eu).

TIMPUL ESTE IMPORTANT

Momentul pentru însămânțare este cel mai important, 
mai ales în Europa de nord, unde temperaturile scad în 
sezonul de toamnă. Atunci când culturile de acoperire și 
îngrășământul ecologic sunt semănate prea târziu, acestea 
nu vor fi eficiente, în special acoperirea solului pentru a 
înlătura buruienile și a reduce eroziunea.
Întrucât cultura de acoperire nu este recoltată în mod 
corespunzător, încetarea poate fi, de asemenea, o 
problemă, deoarece nu este ”necesară” recolta. Când 
se încheie prea târziu, pot apărea probleme precum o 
proporție C/N prea mare, ceea ce indică o descompunere 
lentă și o imobilizare a azotului în sol, semințe viabile, 
care pot deveni buruieni în cultura următoare.

BENEFICIILE SPECIFICE

După cum am menționat mai sus, unele culturi de aco-
perire pot fi folosite pentru a hrăni animalele. Un alt grup  
important de animale care pot fi hrănite cu culturi acoperite 
sunt albinele și polenizatorii în general (Imagine 3). Majo-
ritatea culturilor agricole înfloresc primăvara - începutul 
verii. Culturile de acoperire sunt o modalitate excelentă 
de a oferi albinelor polen și nectar în perioada de vară 
și toamnă. Leguminoasele, speciile crucifere, hrișca și 
facelia sunt plante excelente pentru hrănirea albinelor, 
facelia, în special, (Imagine 4) este adesea cultivată cu 
scopul strict de a hrăni albinele.

Informații suplimentare despre gunoiul ecologic și 
culturile de acoperire sunt publicate sub forma unei 
broșuri EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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Imagine  3: Trifoiul alb este 
o plantț excelentț pentru 
hrțnirea albinelor

Imagine 4: Facelia este o 
culturț de acoperire meliferț, 
foarte atractivț pentru albine.

Amestecurile destinate culturilor de acoperire și 
îngrășămintelor ecologice sunt disponibile pe piață; de 
cele mai multe ori fiind adaptate la scopuri specifice. 


